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   قدم اول : کیست مرا یاری کند؟
طلبگی آتشی است که در دل افروخته می شود، رشته محبتی است که بر گردن عاشـق افتاده 
تا بیخود شـده از خویش، به دنبال یار رود . می دود، زمین می خورد و دوباره بلند می شود،  اما از رفتن باز 
نمی ایستد ؛ چون در دل آتشی دارد که قلبش را گرم می کند ؛ چراغی که مسیرش را می افروزد و امیدی که 

چشمش را بیدار نگه می دارد. 
مسیر طلبگی اجابت فرمان قرآن است نسبت به یاد گیری علوم دینی، لبیکی است به 
ندای ساالر شهیدان که در دشت نینوا بانگ برآورد: »کیست مرا یاری کند؟«. طریق دل 
دادن به فرمایشات رهبر عزیزمان در بیانیه گام دوم انقالب است، که مسئولیت ساخت 

ایرانی، اسالمی و پیشرفته را بر روی دوش جوانان گذاشته اند.
آنکه با اخالص کامل، قدم در این مسیر می گذارد، نه به حوزه علمیه، که قدم به پادگان سربازی ولی عصر# 
نهاده و آنکه نیتش یاری دین خدا است در کنف حمایت صاحب شریعت وارد شده و در دژ مستحکم الهی 

پا گذاشته است. 
پس اگر آتشی در دل نداری ، شوری در سر نداری ، یقینی در

 اندیشه هایت به فرمانده این پادگان مقدس وجود ندارد،
 اراده ای در جوارحت برای یاری ولی خدا 

نیست و صبری کریمانه برای تحمل
 مشقت های این مسیر نداری ، قدم

 به این وادی مگذار .

   امام علی ×:   زمانی که خداوند 
خوبی کسی را  بخواهد ، او را 

دین شناس  می گر داند. 
 )غرر الحکم ح4133(
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   قدم دوم: به کجا چنین شتابان...
هدف خود را از ورود به دنیای طلبگی روشن کن. اغلب مشتاقان ورود به حوزه در اولین پاسخ به 
این پرسش که : »چرا قصــد ورود به حــوزه را داریـد؟«  دو هدف را بیان می دارند؛ نخست ، سربازی امام 
زمان # و دوم، خدمت به مردم؛ اما وقتی از آنان می پرسیم برای سربازی در پادگان امام زمان#کدام قسمت 

را مد نظر دارند؛ پاسخی دریافت نمی کنیم. 
شما با ورود به دنیای طلبگی ابتدا باید اهداف حوزه علمیه را بدانید و سپس با انتخـاب یکی 
از آن ها که مطابق اسـتعداد و عالقه شمـاست، تالشتان را برای تحـقق اهداف نهادی که به عضویت آن 

درآمده اید، به کار ببندید. 
حوزه علمیه مرکزآموزش دین و تحقق عملی معارف اسالمی در جامعه است و هر طلبه ای 

که وارد حوزه می شود باید به شکل های مختلف برای اجرای این دو مطلب تالش کند.

امام باقر ×:  دانشمندی که از دانش او بهره ببرند، از هفتاد هزار عابد برتر است . )اصول کافی، ج 3، ص 172(
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   قدم سوم: داستان طلبگی
داستان طلبگی تو از خلقت انسان شروع شده است و تا امروز ادامه دارد؛ انسان برای هدایت 
نیاز به معلم دارد؛  رسوالن معلمان بشرند، معلمانی که تربیت شده خداوند و پیام آور او به نوع بشر هستند. 
معلمان و رسوالن، از آدم تا خاتم و امامان شیعه از امیرالمومنین تا امام عصر^، همواره در تالش بودند 
تا این وظیفه بزرگ الهی را به بهترین شکل به سرانجام برسانند و نسل به نسل این پرچم را به معلمان 
بعدی بسپارند، و در این میان مصلحت خداوند بر این شد که آخرین چراغ هدایت از نظر ها غایب شود تا 
از گزند دشمنان در امان بماند و این وظیفه سنگین بر عهده کسانی قرار گرفت که با کسب دانش الزم، 
بتوانند پیام الهی را از قرآن و احادیث دریافت نمایند و به مردم برسانند. لذا حوزه های علمیه تأسیس شدند و 
این مسیر تا به زمان ما ادامه یافت  علمای صدر اسالم، شاگردانی را برای ادامه این راه تربیت کردند.
و نوبت به شما رسیـد که با قدرت در این راه قـدم بگذارید و این مسیر را ادامه دهید.

    امام صادق×:  عالمان وارثان پیامبرانند.) کافی، ج 1، ص 32(
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گاهی بعد انتخاب    قدم چهارم: اول آ
قدم از قدم نباید برداری مگر اینکه بدانی آن را کجا به زمین می گذاری؛ به خصوص در مسیری که تجربه 
پیمودن آن را نداشته ای. برای اینکه بدانیم با ورود به حوزه در چه جاده ای گام نهاده ایم، 

باید ابتدا پاسخ روشنی برای تک تک سواالت زیر بیابیم: 
1. نظام آموزشی و اعطای مدرک در حوزه به چه شکلی است؟

2. تحصیل در حوزه چند سال طول می کشد، و از کجا شروع و به کجا ختم می شود؟
3. پذیرش حوزه در چه مقطع تحصیلی انجام می شود؟

4. سن پذیرش در حوزه از چند سالگی شروع می شود و سقف آن تا چند سالگی است؟
5. مراحل پذیرش در حوزه چگونه است؟  

6. تفاوت های حوزه علمیه خواهران و برادران چیست؟
7. دوره ی »تثبیت« چیست؟

8. شهریه و بیمه طلبگی چیست؟
9. مدرسه علمیه خوب چه ویژگی هایی دارد؟

10. سکونت و تغذیه ی طالب در مدارس علمیه
 به چه شیوه ای است؟

11. معنای درس خارج چیست و چرا به آن
 خارج می گویند؟

12. طلبه ها از چه زمانی می توانند معمم شوند؟
13. آیا عمامه گذاشتن برای طلبه ها اجباری است؟

14. وضعیت نظام وظیفه و سربازی طالب چگونه است؟
15. منبع درآمد و مشاغل طلبه ها و روحانیون چیست؟

    پیامبر اکرم  |:  هر کس کاری را بدون شناخت و دانش  انجام دهد، خراب کاری او بیشتر 
است از  آنچه سامان می دهد. )تحف العقول، ص 47.(
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   قدم پنجم:  با چشم باز  ...
بسیاری از بزرگان حوزه این اعتقاد را دارند که اگر فردی با چشم باز و با اطالع کامل از مسیر طلبگی و 
سنجش همه ی جوانب کار به حوزه بیاید، مقطع ورودی او )سیکل، دیپلم و یا باالتر( تفاوت 

چندانی در سرنوشت طلبگی اش ندارد. 
اما تو برای اینکه بتوانی تصمیم نهایی را آگاهانه و هوشمندانه بگیری، باید مزایا و معایب هر یک از مقاطع 
ورودی به حوزه را بدانی- در اینجا اشاره کوتاهی به مزایا و معایب دو مقطع ورودی سیکل و دیپلم داریم.

مزایای مقطع سیکل:
1. از بقیه هم ساالن خود برای تحقق آینده ای روشن 4 سال جلوتر هستید

2. قدرت ریسک و امکان تغییر مسیر و بازگشت شما باالست.
3. برخورد شما با آموزش های حوزه منعطف تر است 
و پذیرش بسیاری از مسائل در شما بیشتر می باشد.

4. به دلیل نرسیدن به سن مسئولیت پذیری 
و نداشتن دغدغه های معیشتی فراغ بال

 بیشتری برای تمرکز در تحصیل 
دارید.
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معایب مقطع سیکل:
1. ممکن است تصمیم شما برای ورود حوزه به دلیل اقتضائات سن شما، احساسی باشد.

2. ممکن است درک صحیحی از دروس طلبگی و چرایی و چگونگی تعامل با این دروس نداشته باشید.
3. سپری نمودن دوران پر تالطم بلوغ در حوزه علمیه.

4. تکمیل نشدن بلوغ عاطفی در کانون خانواده.
5. اگر در این مقطع به حوزه نیایید و به دبیرستان بروید، احتمال بسیار قوی وجود دارد که دیگر هرگز به 

حوزه نیایید.

مزایای مقطع دیپلم:
1. محکم بودن و استواری در تصمیم و عدم تزلزل در پیمودن مسیر طلبگی

2. اعتماد به نفس و استقالل در دفاع از تصمیم آگاهانه در برابر اطرافیان مخالف
3. قدرت درک باالتر ازاهداف مسیر طلبگی وتعامل بهتر با دروس حوزوی

معایب مقطع دیپلم:
1. نسبت به سایر طالیی که از مقطع سیکل به حوزه آمده و اتفاقا در صد خیلی بیشتری نیز هستند، 

احساس عقب ماندگی می کند.
2. قدرت تغییر و قدرت ریسک او بسیار پایین است.

3. به دلیل باال بودن سن ورود او به حوزه و احساس نیاز به تشکیل خانواده و پاسخ به غرایز طبیعی خود 
تمرکز الزم را برای ممحض شدن در تحصیل از دست می دهد.

4. به دلیل طوالنی بودن دوره کسب مقدمات در حوزه علمیه و دیر رسیدن به اصل مباحث طلبگی نوعی 
احساس بطالت و تلف نمودن عمر به او دست می دهد.

    امام علی  × می فرمایند  :  یادگیری در کودکی مانند نقش روی سنگ ]ماندگار[ است.
)بحاراالنوار، ،ج۱ص۲۲۴ (
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   قدم ششم: توشه راه ...
تو باید با سطوح تحصیلی در حوزه علمیه و همچنین با عناوین و کاربرد دروس حوزوی 
در مسیر طلبگی آشنا باشی. دانستن این مطالب از این جهت اهمیت دارد که بدانی پس از ورود به 
حوزه، چه مسیری را پیش روی خود داری و پیمودن آن چند سال زمان خواهد برد تا در هر زمانی بتوانی 

خود را نسبت به مسیر طی شده و راه باقی مانده ارزیابی کنی.
کسب دانش و مهارت در مسیر طلبگی با هدف استخراج پیام خداوند از متون دینی که در اصطالح به آن 

اجتهاد می گویند سال ها زمان خواهد برد. 
به دروس هر سال تحصـیلی در حوزه علمیه »پایــه« گفته می شود. 5 پایه نخست »سطح یک« یا 
»مقطع عمـومی« نامگذاری شده و اتمام آن مدرک معادل کاردانی را به همراه دارد. )پایه پیش نیاز 
برای طالب ورودی با مدرک سیکل به آن 5 پایه اضافه می شود( دو پایه ی بعد از آن به سطح دو و مدرک 
معادل کارشناسی، و پایه نهم و دهم به مدرک معادل کارشناسی ارشد می انجامد. در اصطالح به پایان این 

10 پایه که به طور معمول در ده سال گذرانده می شود پایان »سطح« می گویند. 
مجموع سطح 2و3 مقطع تخصصی نام دارد. بعد از آن

 » مقطـع خـارج« یا » مقطـع عـالی« خواهد بود 
که هر طلبه با گذراندن 4 سال درس خارج و ارایه

پایان نامه  موفق به دریافت مدرک معادل دکترا 
می شود.

    قرآن کریم می فرماید:   زاد و توشه 
تهیه  کنید، که بهترین زاد و توشه، 

پرهیزکاری  است!  )آیه 197 سوره بقره(
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   قدم هفتم :    سرزمین نور...
تو باید برای ورود به وادی مقدس و نورانی سربازی امام زمــان# از هر نظر آماده باشی. شناخت کافی 
حتی از کوچکـترین جزئیات الزم است و باید بتوانی به همه سواالت ذهنی خود  در مورد حوزه علمیه 
پاسخ دهی. باید از آنچه در حوزه هست و نیست آگاه باشی و صرفا به تصورات خود و برداشت های همراه 

با امکان اشتباه تکیه نکنی.
از تو برادر یا خواهر عزیزم می خواهم اگر هنوز سوالی مانده که برای آن پاسخی نیافتی با شماره تلفن 
32008200-051 تماس بگیری. امیدوارم بتوانم پاسخگوی خوبی برای سواالتت باشم.

و اگر در تصمیمی که برای ورود به حوزه علمیه گرفتی، مصمم هستی تا تاریخ 1400/02/15فرصت داری 
برای ثبت نام و آگاهی از شرایط آن به سایت www.hozehkh.com مراجعه کنی. ضمنا اگر 
دانش آموز کالس نهم تا دوازدهم هستی، خودت را برای شرکت در آزمون ورودی حوزه علمیه که در تاریخ 

1400/02/31  برگزار می شود، آماده کن و 
بدان که حوزه علمـیه جایی برای

افراد  پر تـــالش است.

    قرآن کریم می فرماید:
چرا از هر گروهى، عده ای 

به سفر نمی روند تا علم 
دین را بیاموزند و چون

 بازگشتند مردم خود
 را انذار دهند.  

)سوره توبه آیه 122(
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